Discursul de deschidere
al domnului ministru László Borbély
Conferința ”Creșterea economică verde – premisă pentru
dezvoltarea durabilă”, 19 aprilie 2011
Doamnelor și Domnilor,
Ca Președinte al Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă și ca ministru al mediului
și pădurilor - afirm că este esențial să ne regândim modul în care facem economie, să
proiectăm o creștere economică decuplată de degradarea mediului, de efectele negative
asupra sănătății umane, de consumul exagerat de resurse naturale, să gândim o
economie care respectă capacitatea de suport a ecosistemelor naturale.
Așa cum afirmă și Secretarul General ONU, domnul Ban Ki-moon, trebuie să luăm în
calcul, o dată cu ieșirea din criză, metoda cea mai bună de a asigura un cadru pentru o
creștere economică echilibrată și puternică, și anume să punem în prim plan dezvoltarea
și să investim într-o redresare economică verde.
Ne aflăm în plină etapa de pregătire a Conferinței ONU pentru Dezvoltare Durabilă
care se va organiza anul viitor (2012) la Rio de Janeiro, cunoscută și sub denumirea de
”Conferința Rio+20”. Ambele teme ale conferinței:
-

Economia Verde în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei și

Cadrul Instituțional pentru Dezvoltare Durabila, se afla pe masa de lucru a
dezbaterilor, discuțiilor și negocierilor între diferitele state, grupuri, organizații.
Romania deține un rol major prin implicarea pe care o are la Președinția celei de a 19-a
sesiuni a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabila CSD19 (mai 2010 – mai 2011). La
CSD19, anul acesta, în mai (2-13) se vor adopta decizii și recomandări politice pe 5
domenii tematice: transport, chimicale, managementul deșeurilor, minerit si cadrul
decenal privind consumul și producția durabile. Adoptarea cadrului pe 10 ani (20112021) al programelor privind consumul și producția durabile va reprezenta un rezultat
important al CSD19 și un input valoros pentru viitoarea Conferință privind Dezvoltarea
Durabila ce se va organiza în perioada 4-6 iunie 2012, la Rio de Janeiro.
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Relația dintre Economia verde și Dezvoltare durabilă este aceea că economia verde
reprezintă instrumentul prin care se poate atinge dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea
durabilă este obiectivul cuprinzător, iar creșterea economică verde este calea prin care
se poate atinge această dezvoltare, conturând mai bine interdependențele dintre cele trei
sisteme – economic, social și mediu, într-o abordare holistică, în care mediul are
caracter integrator. Respectând același principiu, ministerul pe care îl coordonez
este cel care va trebui să pună accent pe abordarea proactivă în promovarea
politicilor de mediu în concordanță cu tendințele la nivel european și global. Prin
îndeplinirea obligațiilor din capitolul 22 – Protecția Mediului din Aquis-ul Comunitar,
politica de mediu la nivel național se conformează politicii de mediu a Uniunii
Europene, care respectă principiile dezvoltării durabile. Însă abordarea proactivă,
identificabilă în definirea obiectivelor naționale în domeniul economiei verzi, va ține
seama de specificitățile și interesele naționale, de potențialul economico –social
național și de convergența intereselor mediului de afaceri.
Șansa - pe care o are România că anul acesta ne aflăm anul în linia întâi a negocierilor
internaționale în domeniul dezvoltării durabile - este aceea că ne putem gândi
dezvoltarea, luând în considerarea ultimele tendințe în politica de mediu și
dezvoltare durabilă din plan european și internațional, putând să ne adaptăm
politicile în vederea unei conectări viitoare la construcția instituțională care se
preconizează. Dacă Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) se va transforma
în Organizația Mondială a Mediului, va reieși din concluziile dezbaterilor pentru
Conferința ”Rio+20”, dar oricum comunitatea internațională din domeniu pregătește
schimbări semnificative în Guvernanța Internațională de Mediu. Uniunea Europeană –
ca promotor al avansării în plan internațional al politicilor privind consumul și
producția durabile, eficiența resurselor, va promova o astfel de dezvoltare, documentul
strategic în domeniu fiind Strategia UE 2020. Strategia Dunării este un alt document
european de importanță covârșitoare pentru gândirea și punerea în aplicare a unei
politici de dezvoltare regională, care va însemna creșterea calității vieții pentru
importante comunități și regiuni din România.
Drumul spre o dezvoltare economică durabilă, inteligentă și inclusivă nu va fi unul
ușor, însă merită efortul concentrat pentru atingerea unui astfel de deziderat. Este
nevoie să schimbăm mentalitățile, modalitatea în care proiectăm produsele, bazată pe
- eco - eficiență,
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eficiență energetică,
eficiența resurselor,
pe un consum redus de carbon,
pe reintroducerea în sistemele economice ale materiilor și materialelor rezultate
post-consum,
- internalizarea externalităților,
- și obținerea unui profit care reflectă costul real pe care societatea îl va plăti la un
moment dat – în timp (exportul către generațiile viitoare) sau într-o anumită arie
geografică (exportul de deșeuri).
-

Doamnelor și Domnilor,
Multe dintre evenimentele recente au demonstrat că obiectivul de eradicare a sărăciei
nu poate fi realizat fără gestionarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale,
populația săracă depinzând în mare măsură de resursele naturale pentru a-și asigura
mijloacele de trai. Îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului este în strânsă
inter-condiționalitate cu politicile privind economia verde. Problematica sărăciei,
foametei, a salubrității, a sănătății și educaţiei, toate sunt extrem de interconectate cu
capitalul natural şi capacitatea de regenerare a ecosistemelor naturale.
Tranziţia către un nou sistem economic având la bază dezvoltarea durabilă este
recunoscută ca fiind cel mai bun răspuns la crizele globale din ultimii ani, în special în
gestionarea problematicilor de mediu și sociale. Este nevoie de introducerea de
măsuri de politici de dezvoltare durabilă simultan cu adoptarea politicilor publice
care să poată depăși încetinirea creşterii economice recente, precum și oferirea de
noi oportunităţi pentru a susţine creşterea economică şi reducerea sărăciei.
Trebuie concentrate eforturile pentru implementarea politicilor asociate cu
Economia Verde, în contextul dezvoltării durabile. Consider că este necesar
accelerarea unor astfel de acţiuni coordonate, eventual sub noua construcţie
instituțională de mediu la nivel global.
Unii pași au fost făcuți în plan național –conformarea unei importante părți din Aquis-ul
Comunitar în domeniul mediului, energiei, etc. programe care urmăresc înlocuirea
parcului auto național, măsuri coercitive și stimulative, respectând principiul
”poluatorul plătește”, însă va trebui să acționăm coordonat în vederea promovarea și
mai ales accelerării implementării politicilor în domeniul energiilor regenerabile, în
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domeniul managementului integrat al deșeurilor, eficienței resurselor, eficienței
energetice, serviciilor ecosistemelor.
Dezvoltarea şi implementarea la nivelul național a economiei verzi se poate face numai
printr-o abordare pragmatică, prin implicarea activă a mediului de afaceri şi a
comunităţii de consumatori. Companiile trebuie să regândească strategiile de marketing
ce vor lua în considerare impactul asupra mediului, tehnologiile alese încă din faza de
proiectare a produselor, iar întregul proces de producţie şi consum să fie în concordanţă
cu obiectivele de dezvoltare durabile.
Acest cadru al instrumentelor şi măsurilor privind economia verde trebuie să devină o
politică prioritară pentru decuplarea creşterii economice de degradarea mediului, de
utilizarea nedurabilă a resurselor şi pentru adaptarea eficientă la efectele provocate de
schimbările climatice.
Vor trebui analizate oportunitățile tranziţiei către o economie verde cu solide justificări
economice şi sociale. Pentru o astfel de transformare a dezvoltării economice, trebuie
o concentrare a eforturilor atât din partea Guvernului cât si a sectorului privat. Acesta
înseamnă ca aparatul guvernamental să creeze condițiile pentru piața de produse verzi și
cu impact redus asupra mediului, prin eliminarea progresivă a subvențiilor învechite,
reformarea politicilor și oferirea de stimulente noi, consolidarea infrastructurii de piaţă
şi mecanismelor bazate pe piaţă, redirecţionarea investiţiilor publice, ecologizarea şi
achiziţiile publice. Pentru sectorul privat, acest lucru ar implica înţelegerea şi
dimensionarea oportunităților reprezentate de tranziţia către o economie verde într-o
serie de sectoare - cheie, şi răspunsul la reformele politice şi stimulente, prin niveluri
mai ridicate de finanţare şi de investiţii în astfel de produse.
Închei, într-o manieră optimistă, că - deși pe scena internațională încă se mai dezbate
conceptul de economie verde, economia mondială își va găsi calea naturală spre
dezvoltare, dar o dezvoltare în care satisfacerea nevoilor prezentului să țină seama de
dreptul pe care generațiile viitoare îl au în a avea șansa să își satisfacă propriile nevoi.
Sper, ca în cadrul conferinței de astăzi să avem o serie de schimburi de idei, de discuții,
și dezbateri, care să se constituie într-un forum comun al societății civile, alături de
mediul academic, mediul de afaceri și instituțiile guvernamentale, în favoarea găsirii
unor modalități de relansare, de creștere economică verde.
Vă mulțumesc.
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